
Nasveti za nego površinsko barvanega usnja in ohranjanja 
novega izgleda vašega usnjenega oblazinjenega pohištva 

Namestite kose usnjenega pohištva vsaj 30 cm od virov toplote. Dolgotrajno 

izpostavljanje grelnim telesom ali pihanju toplega zraka lahko usnje izsuši, zaradi 

česar postane trdo, krhko, lomljivo, lahko razpoka in se posledično celo strga. 
Vprašajte prodajalca ali pokličite Corium d.o.o., da vam dobavi ustrezno vlažilno ali 

mehčalno sredstvo. Priporočamo uporabo Leather Master / Uniters Leather Vital-a. 

Ne izpostavljajte usnjenega pohištva neposrednim sončnim žarkom. Vsi materiali, ki 
so izpostavljeni neposredni sončni svetlobi, s časom obledijo. Anilinsko usnje je še 

posebej občutljivo na direktno sončno svetlobo. Usnja nikoli ne postavljajte v izložbo 

ali pod žaromete! Pokličite prodajalca ali Corium d.o.o., da vam dobavi izdelek za 
osvežitev barve. Za površinsko barvano usnje svetujemo uporabo barve Leather 

Master / Uniters Colour Line Pigmented. 

Ne dovolite domačim živalim, da posedajo po sedežni garnituri. S kremplji lahko 
razpraskajo usnje. Njihova slina usnju močno škoduje, enako velja tudi za njihove 

telesne tekočine in maščobe. Priporočamo preventivno zaščito usnja z zaščitno kremo 

Leather Master  /Uniters Leather Protection Cream. 

V bližini in na usnjeni sedežni garnituri nikoli ne uporabljajte kemičnih preparatov in 
barv. Izdelkov kot so lak za nohte, odstranjevalec laka za nohte, aceton, belila, 

varikina, lepila, različna barvila in gospodinjska čistila ne uporabljajte in ne hranite v 

bližini usnja. Če jih že uporabljate v bližini usnjene sedežne garniture, jo pokrijte. 
Izogibajte se uporabi VSEH sredstev in čistil, ki vsebujejo alkohole, topila, olja ali 

maščobe, abrazivne delce, ker lahko poškodujejo površino usnja. 

Prah z vaše sedežne garniture odstranjujte tako kot s kateregakoli drugega kosa 
pohištva. Mehko krpo navlažite s čistilom Leather Master / Uniters Leather Soft 

Cleaner in obrišite vašo sedežno garnituro vsak teden. Za odstranjevanje 

trdovratnejše umazanije ali madežev uporabite močnejša in ustrezna Leather 
Master/Uniters čistila. Pri sesanju uporabljajte nastavek z mehko ščetko. Z usnja je 

možno popolnoma odstraniti prašne delce, kajti prah ne more prodreti v usnje in je zato idealen 

za osebe, občutljive na prah. 

S preventivno zaščito boste ohranili vaše usnje lepše in mu podaljšali življenjsko 
dobo. Priporočamo zaščito tudi novo kupljenega usnja pred prvo uporabo. Za 

površinsko barvano usnje uporabite kremo Leather Master/Uniters Leather 

Conditioning Cream ali Leather Protection Cream, da povečate odpornost usnja 

pred madeži in preprečite nabiranje umazanije. S tem preprečite prodiranje 
umazanije v usnje, ter mu povečate odpornost na obrabo in zmanjšate nevarnost bledenja zaradi 

vpliva svetlobe - UV filter. Posebej skrbno zaščitite bolj izpostavljene dele, kot so nasloni za roke, 

sedežni predeli in hrbtni nasloni. Ne posedajte po usnju z vlažnimi, prepotenimi ali mokrimi 
oblačili. 

Vaše površinsko barvano usnjeno pohištvo v celoti temeljito očistite vsaj vsakih 6 
mesecev z Leather Master / Uniters Leather Soft Cleaner in obnovite 

kondicioniranje z Leather Master / Uniters Leather Conditioning Cream ali Leather 

Protection Cream. Področja intenzivnejše uporabe po potrebi še pogosteje, lahko 

tudi mesečno. Tako boste odstranili umazanijo in preprečili postopno nalaganje, 
vpijanje in prodiranje prahu, telesnih maščob in znoja v usnje. Anilinska usnja so zelo vpojna in 

zahtevajo pogostejše čiščenje, še posebej, če se anilinsko usnje dnevno uporablja. Po čiščenju, 

za obnovo zaščite usnja vedno nanesite Leather Master / Uniters Leather Conditioning Cream 
ali Leather Protection Cream, s tem tudi ohranite elastičnost in prožnost usnja. V primeru 

pojava madežev pisal ali obarvanosti usnja od oblačil ukrepajte takoj, uporabite čistilo Ink Away 

oz. set Light Colored Leather Care Kit. Če je potrebno, pokličite vašega prodajalca ali Corium 
d.o.o., za nasvet in da vam priskrbi ustrezno čistilo. 

Vnos, distribucija, informacije, prodaja in servis: 
Corium d.o.o., Spodnje Gameljne 91, 1211 Ljubljana – Šmartno, T: 01 561 3030, Splet: 

www.corium.si, E: info@corium.si, Proizvajalec: Uniters S.p.A., Italija, EU 
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Prosimo vas, da pred uporabo natančno preberete to navodilo, ker so v njem vsi za 

vas pomembni podatki. Shranite navodilo. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. 

COLOUR LINE PIGMENTED KIT 

SET ZA ČIŠČENJE, OSVEŽITEV IN OBNOVO BARVE POL-

ANILINSKEGA IN POVRŠINSKO BARVANEGA USNJA 

Set je namenjen osvežitvi barve zaradi obleditve, obrabe, pojava odrgnin in 

popravilu manjših in srednje velikih razpok na usnju. 

LEATHER STRONG CLEANER (140 ml) 
Leather Strong Cleaner je zelo učinkovito čistilo za odstranjevanje trdovratne 

umazanije z usnja. Odstranjuje tudi posamezne vrste obarvanosti usnja od oblačil. 
Uporablja se ga na vseh vrstah usnja razen na nubuk, velur in semiš usnju. 

Leather Strong Cleaner je še posebej primeren za čiščenje usnjenih sedežnih 

garnitur, foteljev, zof, stolov, čevljev, torbic in oblačil. Količina 140 ml čistila za 

usnje v povprečju zadošča za čiščenje 2-4 umazanih sedežev iz površinsko-krito 

barvanega gladkega usnja. Uporabite ga pred nanosom barve Colour Line 

Pigmented. 

Navodilo 
1. Pred uporabo plastenko pretresite, da se čistilo za usnje dobro premeša. 
2. Pred uporabo čistila za usnje, na skritem delu preizkusite barvno obstojnost usnja. 
3. Leather Strong Cleaner nalijte na mehko gobo in stiskajte, da ustvarite mokro peno. 
4. Peno nanesite na usnje in čistite z rahlimi krožnimi gibi. Po potrebi prilagodite pritisk 

gobe na usnje. Večjo umazanijo in madeže odstranite tako, da jih s stiskanjem gobe 
prepojite in izsesate iz površine usnja. Za hitrejše čiščenje uporabite večjo gobo ali 
mehko žimasto krtačo. Umazano gobo izperite s čisto vodo in milom. 

5. Umazanijo in preostanek pene obrišite z mehko, čisto bombažno krpo. Po 
potrebi postopek čiščenja ponavljajte, do popolne odstranitve površinske 
umazanije. Še mokro in čisto površino obrišite z vpojno, mehko in čisto 
bombažno krpo ter pustite sušiti ca ½ ure. 

6. Za trdovratnejšo umazanijo ali madeže na pol-anilinskem in površinsko-krito 
barvanem gladkem usnju, madeže modre barve od jeansa ali za druge površinske 
obarvanosti uporabite močnejša čistila za usnje, kot so Rapid Cleaner S, Light 
Colored Leather Care Kit, Colour Transfer Remover ali Super Cleaner. 

7. Po barvni obdelavi usnja za obnovitev zaščite usnja in ohranjanja naravnih 
lastnosti usnja nanesite Leather Master / Uniters zaščitno negovalno kremo 
Leather Protection Cream, v enem ali veh slojih. 

COLOUR LINE PIGMENTED (140 ml) 
Colour Line Pigmented je poliuretanska (PU) barva za usnje, ki vsebuje 

vodotopne pigmente na vodni osnovi. Barva je samofiksirna, visoko elastična, 

profesionalna usnjarska barva, zelo odporna na obrabo in ko je suha, se ne 

prenaša na obleko. Namenjena je učinkoviti osvežitvi in obnovi barve na 
obledelem in manj ter srednje razpokanem pol-anilinskem in površinsko-krito 

barvanem usnju. Usnju povrne originalno barvo, ohranja pristen izgled in lastnosti 

usnja. Ker barva vsebuje polnila, razpokanemu in poškodovanemu usnju povrne 

lep izgled in gladko površino. Pigmenti v barvi prekrijejo manjše poškodbe in 

ostanke madežev.  

Usnje se po obdelavi ponovno v polnosti prikaže s svojimi značilnimi lastnostmi in 

naravno lepoto. Barva Colour Line Pigmented je samofiksirna, vsebuje ustrezna 

veziva in je zaradi tega zelo odporna na obrabo, tudi brez fiksirnega laka. Barva 

vsebuje snovi, ki preprečujejo prehajanje barve na oblačila. 

Odpornost barve se s časom in toploto povečuje. Prednost barve je v možnosti 
ročnega nanosa ali uporabe brizgalne naprave. Zaradi tega je uporaba barve zelo 

preprosta in primerna za nestrokovnjake, kot tudi serviserje. 

Barva je na razpolago v 14 osnovnih odtenkih in sredstvo za uravnavanje leska 

Opacante B. Izdelamo jo lahko tudi po vašem barvnem vzorcu, kot dodatno 

storitev, za kakovostno pripravo s površino min. 1 dm2, niansirano po odtenku in 

lesku. Priporočamo, da barvni set za usnje uporabljate v kombinaciji z Leather 
Master / Uniters setom za redno nego gladkega usnja - Leather Care Kit in po 

potrebi z drugimi Leather Master / Uniters izdelki, odvisno od trenutnega stanja 

vašega usnja. Za več informacij vprašajte vašega prodajalca ali Corium d.o.o. 

Količina 140 ml barve v povprečju zadošča za obdelavo 1,5-3 m2 usnja, ali do 4 

sedežev sedežne garniture v enem sloju. 

Navodilo 
1. Usnje najprej temeljito očistite z ustreznim Leather Master / Uniters čistilom, 

npr. s čistilom Leather Strong Cleaner. Če je usnje zamaščeno, uporabite 
razmaščevalec Leather Degreaser. Pred barvanjem za izboljšanje vezave s 
podlago, le to premažite z ustrezno predosnovo. 

2. Pred uporabo plastenko dobro-intenzivno pretresite, da se barva 
ustrezno premeša. Plastenko intenzivno stresajte vsaj 1-2 minuti. Barvo 
nanašajte na popolnoma suho usnje. 

3. Pred uporabo preizkusite ustreznost barvnega odtenka na skritem delu usnja. 
4. Čisto, belo krpo zvijte v tampon ali uporabite manjšo gobico. Na tampon nalijte 

majhno količino barve Colour Line Pigmented. 
5. Barvo s krožnimi gibi vtrite v usnje. Da dosežete ustrezno vezavo barve z 

usnjem je zelo pomembno, da prvo plast barve dobro vtrete v površino. Če 
želite zabarvati samo razpoke in vdolbine na površini usnja, odvečno barvo 
obrišite s površine preden se posuši. 

7. Posušite s fenom ali pustite sušiti 45 minut. 
8. Na usnje nanesite toliko plasti barve Colour Line Pigmented, dokler ne dosežete 

ustrezne pokrivnosti. Barvo nanašajte v tankih plasteh. Pri svetlejših odtenkih 
je potrebno nanesti več plasti barve. Barvo po vsakem nanosu posušite s 
fenom. Če postane površina po nanosu barve robata, jo pred novim nanosom 
obrusite z brusnim papirjem granulacije 400-600. Barvi lahko dodate tudi nekaj 
negovalne kreme Leather Vital ali zaščitne kreme Leather Protection Cream, da 
ustvarite manj opazen prehod novih plasti barve z ostalo površino usnja. 

8a. Na visoko obremenjenih usnjenih površinah, npr. avto sedežih, za boljšo 
vezavo in površinsko utrditev barve, na barvo nanesite ustrezen fiksirni lak 
(Fix W 100, TOP 3, Soft Finish, Fix 181). 

9. Za dosego površinske zaščite in izenačitve leska usnja, po nanosu barve celotno 
površino usnja (barvanega in nebarvanega) premažite s tanko plastjo Leather 
Master / Uniters zaščitne kreme Leather Protection Cream.  

10. Pred ponovno uporabo usnja pustite barvo sušiti in utrjevati 24-48 ur ali vsaj 
preko noči. 

11. Po 1-2 tednih usnje ponovno premažite z Leather Master  /Uniters zaščitno 
kremo Leather Protection Cream. Priporočamo, da bolj izpostavljene dele 
usnja premažete dvakrat. 

To in originalno v setu priloženo navodilo skrbno shranite. 
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vsebuje snovi, ki preprečujejo prehajanje barve na oblačila. 

Odpornost barve se s časom in toploto povečuje. Prednost barve je v možnosti 

ročnega nanosa ali uporabe brizgalne naprave. Zaradi tega je uporaba barve zelo 

preprosta in primerna za nestrokovnjake, kot tudi serviserje. 
Barva je na razpolago v 14 osnovnih odtenkih in sredstvo za uravnavanje leska 

Opacante B. Izdelamo jo lahko tudi po vašem barvnem vzorcu, kot dodatno 

storitev, za kakovostno pripravo s površino min. 1 dm2, niansirano po odtenku in 

lesku. Priporočamo, da barvni set za usnje uporabljate v kombinaciji z Leather 

Master / Uniters setom za redno nego gladkega usnja - Leather Care Kit in po 

potrebi z drugimi Leather Master / Uniters izdelki, odvisno od trenutnega stanja 
vašega usnja. Za več informacij vprašajte vašega prodajalca ali Corium d.o.o. 

Količina 140 ml barve v povprečju zadošča za obdelavo 1,5-3 m2 usnja, ali do 4 

sedežev sedežne garniture v enem sloju. 

Navodilo 
1. Usnje najprej temeljito očistite z ustreznim Leather Master / Uniters čistilom, 

npr. s čistilom Leather Strong Cleaner. Če je usnje zamaščeno, uporabite 
razmaščevalec Leather Degreaser. Pred barvanjem za izboljšanje vezave s 
podlago, le to premažite z ustrezno predosnovo. 

2. Pred uporabo plastenko dobro-intenzivno pretresite, da se barva 
ustrezno premeša. Plastenko intenzivno stresajte vsaj 1-2 minuti. Barvo 
nanašajte na popolnoma suho usnje. 

3. Pred uporabo preizkusite ustreznost barvnega odtenka na skritem delu usnja. 
4. Čisto, belo krpo zvijte v tampon ali uporabite manjšo gobico. Na tampon nalijte 

majhno količino barve Colour Line Pigmented. 
5. Barvo s krožnimi gibi vtrite v usnje. Da dosežete ustrezno vezavo barve z 

usnjem je zelo pomembno, da prvo plast barve dobro vtrete v površino. Če 
želite zabarvati samo razpoke in vdolbine na površini usnja, odvečno barvo 
obrišite s površine preden se posuši. 

7. Posušite s fenom ali pustite sušiti 45 minut. 
8. Na usnje nanesite toliko plasti barve Colour Line Pigmented, dokler ne dosežete 

ustrezne pokrivnosti. Barvo nanašajte v tankih plasteh. Pri svetlejših odtenkih 
je potrebno nanesti več plasti barve. Barvo po vsakem nanosu posušite s 
fenom. Če postane površina po nanosu barve robata, jo pred novim nanosom 
obrusite z brusnim papirjem granulacije 400-600. Barvi lahko dodate tudi nekaj 
negovalne kreme Leather Vital ali zaščitne kreme Leather Protection Cream, da 
ustvarite manj opazen prehod novih plasti barve z ostalo površino usnja. 

8a. Na visoko obremenjenih usnjenih površinah, npr. avto sedežih, za boljšo 
vezavo in površinsko utrditev barve, na barvo nanesite ustrezen fiksirni lak 
(Fix W 100, TOP 3, Soft Finish, Fix 181). 

9. Za dosego površinske zaščite in izenačitve leska usnja, po nanosu barve celotno 
površino usnja (barvanega in nebarvanega) premažite s tanko plastjo Leather 
Master / Uniters zaščitne kreme Leather Protection Cream.  

10. Pred ponovno uporabo usnja pustite barvo sušiti in utrjevati 24-48 ur ali vsaj 
preko noči. 

11. Po 1-2 tednih usnje ponovno premažite z Leather Master  /Uniters zaščitno 
kremo Leather Protection Cream. Priporočamo, da bolj izpostavljene dele 
usnja premažete dvakrat. 

To in originalno v setu priloženo navodilo skrbno shranite. 
 



Prosimo vas, da pred uporabo natančno preberete to navodilo, ker so v njem vsi za 

vas pomembni podatki. Shranite navodilo. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. 

COLOUR LINE PIGMENTED KIT 

SET ZA ČIŠČENJE, OSVEŽITEV IN OBNOVO BARVE POL-

ANILINSKEGA IN POVRŠINSKO BARVANEGA USNJA 

Set je namenjen osvežitvi barve zaradi obleditve, obrabe, pojava odrgnin in 

popravilu manjših in srednje velikih razpok na usnju. 

LEATHER STRONG CLEANER (140 ml) 
Leather Strong Cleaner je zelo učinkovito čistilo za odstranjevanje trdovratne 

umazanije z usnja. Odstranjuje tudi posamezne vrste obarvanosti usnja od oblačil. 
Uporablja se ga na vseh vrstah usnja razen na nubuk, velur in semiš usnju. 

Leather Strong Cleaner je še posebej primeren za čiščenje usnjenih sedežnih 

garnitur, foteljev, zof, stolov, čevljev, torbic in oblačil. Količina 140 ml čistila za 

usnje v povprečju zadošča za čiščenje 2-4 umazanih sedežev iz površinsko-krito 

barvanega gladkega usnja. Uporabite ga pred nanosom barve Colour Line 

Pigmented. 

Navodilo 
1. Pred uporabo plastenko pretresite, da se čistilo za usnje dobro premeša. 
2. Pred uporabo čistila za usnje, na skritem delu preizkusite barvno obstojnost usnja. 
3. Leather Strong Cleaner nalijte na mehko gobo in stiskajte, da ustvarite mokro peno. 
4. Peno nanesite na usnje in čistite z rahlimi krožnimi gibi. Po potrebi prilagodite pritisk 

gobe na usnje. Večjo umazanijo in madeže odstranite tako, da jih s stiskanjem gobe 
prepojite in izsesate iz površine usnja. Za hitrejše čiščenje uporabite večjo gobo ali 
mehko žimasto krtačo. Umazano gobo izperite s čisto vodo in milom. 

5. Umazanijo in preostanek pene obrišite z mehko, čisto bombažno krpo. Po 
potrebi postopek čiščenja ponavljajte, do popolne odstranitve površinske 
umazanije. Še mokro in čisto površino obrišite z vpojno, mehko in čisto 
bombažno krpo ter pustite sušiti ca ½ ure. 

6. Za trdovratnejšo umazanijo ali madeže na pol-anilinskem in površinsko-krito 
barvanem gladkem usnju, madeže modre barve od jeansa ali za druge površinske 
obarvanosti uporabite močnejša čistila za usnje, kot so Rapid Cleaner S, Light 
Colored Leather Care Kit, Colour Transfer Remover ali Super Cleaner. 

7. Po barvni obdelavi usnja za obnovitev zaščite usnja in ohranjanja naravnih 
lastnosti usnja nanesite Leather Master / Uniters zaščitno negovalno kremo 
Leather Protection Cream, v enem ali veh slojih. 

COLOUR LINE PIGMENTED (140 ml) 
Colour Line Pigmented je poliuretanska (PU) barva za usnje, ki vsebuje 

vodotopne pigmente na vodni osnovi. Barva je samofiksirna, visoko elastična, 

profesionalna usnjarska barva, zelo odporna na obrabo in ko je suha, se ne 

prenaša na obleko. Namenjena je učinkoviti osvežitvi in obnovi barve na 
obledelem in manj ter srednje razpokanem pol-anilinskem in površinsko-krito 

barvanem usnju. Usnju povrne originalno barvo, ohranja pristen izgled in lastnosti 

usnja. Ker barva vsebuje polnila, razpokanemu in poškodovanemu usnju povrne 

lep izgled in gladko površino. Pigmenti v barvi prekrijejo manjše poškodbe in 

ostanke madežev.  

Usnje se po obdelavi ponovno v polnosti prikaže s svojimi značilnimi lastnostmi in 

naravno lepoto. Barva Colour Line Pigmented je samofiksirna, vsebuje ustrezna 

veziva in je zaradi tega zelo odporna na obrabo, tudi brez fiksirnega laka. Barva 

vsebuje snovi, ki preprečujejo prehajanje barve na oblačila. 

Odpornost barve se s časom in toploto povečuje. Prednost barve je v možnosti 
ročnega nanosa ali uporabe brizgalne naprave. Zaradi tega je uporaba barve zelo 

preprosta in primerna za nestrokovnjake, kot tudi serviserje. 

Barva je na razpolago v 14 osnovnih odtenkih in sredstvo za uravnavanje leska 

Opacante B. Izdelamo jo lahko tudi po vašem barvnem vzorcu, kot dodatno 

storitev, za kakovostno pripravo s površino min. 1 dm2, niansirano po odtenku in 

lesku. Priporočamo, da barvni set za usnje uporabljate v kombinaciji z Leather 
Master / Uniters setom za redno nego gladkega usnja - Leather Care Kit in po 

potrebi z drugimi Leather Master / Uniters izdelki, odvisno od trenutnega stanja 

vašega usnja. Za več informacij vprašajte vašega prodajalca ali Corium d.o.o. 

Količina 140 ml barve v povprečju zadošča za obdelavo 1,5-3 m2 usnja, ali do 4 

sedežev sedežne garniture v enem sloju. 

Navodilo 
1. Usnje najprej temeljito očistite z ustreznim Leather Master / Uniters čistilom, 

npr. s čistilom Leather Strong Cleaner. Če je usnje zamaščeno, uporabite 
razmaščevalec Leather Degreaser. Pred barvanjem za izboljšanje vezave s 
podlago, le to premažite z ustrezno predosnovo. 

2. Pred uporabo plastenko dobro-intenzivno pretresite, da se barva 
ustrezno premeša. Plastenko intenzivno stresajte vsaj 1-2 minuti. Barvo 
nanašajte na popolnoma suho usnje. 

3. Pred uporabo preizkusite ustreznost barvnega odtenka na skritem delu usnja. 
4. Čisto, belo krpo zvijte v tampon ali uporabite manjšo gobico. Na tampon nalijte 

majhno količino barve Colour Line Pigmented. 
5. Barvo s krožnimi gibi vtrite v usnje. Da dosežete ustrezno vezavo barve z 

usnjem je zelo pomembno, da prvo plast barve dobro vtrete v površino. Če 
želite zabarvati samo razpoke in vdolbine na površini usnja, odvečno barvo 
obrišite s površine preden se posuši. 

7. Posušite s fenom ali pustite sušiti 45 minut. 
8. Na usnje nanesite toliko plasti barve Colour Line Pigmented, dokler ne dosežete 

ustrezne pokrivnosti. Barvo nanašajte v tankih plasteh. Pri svetlejših odtenkih 
je potrebno nanesti več plasti barve. Barvo po vsakem nanosu posušite s 
fenom. Če postane površina po nanosu barve robata, jo pred novim nanosom 
obrusite z brusnim papirjem granulacije 400-600. Barvi lahko dodate tudi nekaj 
negovalne kreme Leather Vital ali zaščitne kreme Leather Protection Cream, da 
ustvarite manj opazen prehod novih plasti barve z ostalo površino usnja. 

8a. Na visoko obremenjenih usnjenih površinah, npr. avto sedežih, za boljšo 
vezavo in površinsko utrditev barve, na barvo nanesite ustrezen fiksirni lak 
(Fix W 100, TOP 3, Soft Finish, Fix 181). 

9. Za dosego površinske zaščite in izenačitve leska usnja, po nanosu barve celotno 
površino usnja (barvanega in nebarvanega) premažite s tanko plastjo Leather 
Master / Uniters zaščitne kreme Leather Protection Cream.  

10. Pred ponovno uporabo usnja pustite barvo sušiti in utrjevati 24-48 ur ali vsaj 
preko noči. 

11. Po 1-2 tednih usnje ponovno premažite z Leather Master  /Uniters zaščitno 
kremo Leather Protection Cream. Priporočamo, da bolj izpostavljene dele 
usnja premažete dvakrat. 

To in originalno v setu priloženo navodilo skrbno shranite. 

   

Prosimo vas, da pred uporabo natančno preberete to navodilo, ker so v njem vsi za 

vas pomembni podatki. Shranite navodilo. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. 

COLOUR LINE PIGMENTED KIT 

SET ZA ČIŠČENJE, OSVEŽITEV IN OBNOVO BARVE POL-
ANILINSKEGA IN POVRŠINSKO BARVANEGA USNJA 

Set je namenjen osvežitvi barve zaradi obleditve, obrabe, pojava odrgnin in 

popravilu manjših in srednje velikih razpok na usnju. 

LEATHER STRONG CLEANER (140 ml) 
Leather Strong Cleaner je zelo učinkovito čistilo za odstranjevanje trdovratne 

umazanije z usnja. Odstranjuje tudi posamezne vrste obarvanosti usnja od oblačil. 

Uporablja se ga na vseh vrstah usnja razen na nubuk, velur in semiš usnju. 

Leather Strong Cleaner je še posebej primeren za čiščenje usnjenih sedežnih 
garnitur, foteljev, zof, stolov, čevljev, torbic in oblačil. Količina 140 ml čistila za 

usnje v povprečju zadošča za čiščenje 2-4 umazanih sedežev iz površinsko-krito 

barvanega gladkega usnja. Uporabite ga pred nanosom barve Colour Line 

Pigmented. 

Navodilo 
1. Pred uporabo plastenko pretresite, da se čistilo za usnje dobro premeša. 
2. Pred uporabo čistila za usnje, na skritem delu preizkusite barvno obstojnost usnja. 
3. Leather Strong Cleaner nalijte na mehko gobo in stiskajte, da ustvarite mokro peno. 
4. Peno nanesite na usnje in čistite z rahlimi krožnimi gibi. Po potrebi prilagodite pritisk 

gobe na usnje. Večjo umazanijo in madeže odstranite tako, da jih s stiskanjem gobe 
prepojite in izsesate iz površine usnja. Za hitrejše čiščenje uporabite večjo gobo ali 
mehko žimasto krtačo. Umazano gobo izperite s čisto vodo in milom. 

5. Umazanijo in preostanek pene obrišite z mehko, čisto bombažno krpo. Po 
potrebi postopek čiščenja ponavljajte, do popolne odstranitve površinske 
umazanije. Še mokro in čisto površino obrišite z vpojno, mehko in čisto 
bombažno krpo ter pustite sušiti ca ½ ure. 

6. Za trdovratnejšo umazanijo ali madeže na pol-anilinskem in površinsko-krito 
barvanem gladkem usnju, madeže modre barve od jeansa ali za druge površinske 
obarvanosti uporabite močnejša čistila za usnje, kot so Rapid Cleaner S, Light 
Colored Leather Care Kit, Colour Transfer Remover ali Super Cleaner. 

7. Po barvni obdelavi usnja za obnovitev zaščite usnja in ohranjanja naravnih 
lastnosti usnja nanesite Leather Master / Uniters zaščitno negovalno kremo 
Leather Protection Cream, v enem ali veh slojih. 

COLOUR LINE PIGMENTED (140 ml) 
Colour Line Pigmented je poliuretanska (PU) barva za usnje, ki vsebuje 

vodotopne pigmente na vodni osnovi. Barva je samofiksirna, visoko elastična, 

profesionalna usnjarska barva, zelo odporna na obrabo in ko je suha, se ne 

prenaša na obleko. Namenjena je učinkoviti osvežitvi in obnovi barve na 

obledelem in manj ter srednje razpokanem pol-anilinskem in površinsko-krito 

barvanem usnju. Usnju povrne originalno barvo, ohranja pristen izgled in lastnosti 
usnja. Ker barva vsebuje polnila, razpokanemu in poškodovanemu usnju povrne 

lep izgled in gladko površino. Pigmenti v barvi prekrijejo manjše poškodbe in 

ostanke madežev.  

Usnje se po obdelavi ponovno v polnosti prikaže s svojimi značilnimi lastnostmi in 
naravno lepoto. Barva Colour Line Pigmented je samofiksirna, vsebuje ustrezna 

veziva in je zaradi tega zelo odporna na obrabo, tudi brez fiksirnega laka. Barva 

vsebuje snovi, ki preprečujejo prehajanje barve na oblačila. 

Odpornost barve se s časom in toploto povečuje. Prednost barve je v možnosti 

ročnega nanosa ali uporabe brizgalne naprave. Zaradi tega je uporaba barve zelo 

preprosta in primerna za nestrokovnjake, kot tudi serviserje. 
Barva je na razpolago v 14 osnovnih odtenkih in sredstvo za uravnavanje leska 

Opacante B. Izdelamo jo lahko tudi po vašem barvnem vzorcu, kot dodatno 

storitev, za kakovostno pripravo s površino min. 1 dm2, niansirano po odtenku in 

lesku. Priporočamo, da barvni set za usnje uporabljate v kombinaciji z Leather 

Master / Uniters setom za redno nego gladkega usnja - Leather Care Kit in po 

potrebi z drugimi Leather Master / Uniters izdelki, odvisno od trenutnega stanja 
vašega usnja. Za več informacij vprašajte vašega prodajalca ali Corium d.o.o. 

Količina 140 ml barve v povprečju zadošča za obdelavo 1,5-3 m2 usnja, ali do 4 

sedežev sedežne garniture v enem sloju. 

Navodilo 
1. Usnje najprej temeljito očistite z ustreznim Leather Master / Uniters čistilom, 

npr. s čistilom Leather Strong Cleaner. Če je usnje zamaščeno, uporabite 
razmaščevalec Leather Degreaser. Pred barvanjem za izboljšanje vezave s 
podlago, le to premažite z ustrezno predosnovo. 

2. Pred uporabo plastenko dobro-intenzivno pretresite, da se barva 
ustrezno premeša. Plastenko intenzivno stresajte vsaj 1-2 minuti. Barvo 
nanašajte na popolnoma suho usnje. 

3. Pred uporabo preizkusite ustreznost barvnega odtenka na skritem delu usnja. 
4. Čisto, belo krpo zvijte v tampon ali uporabite manjšo gobico. Na tampon nalijte 

majhno količino barve Colour Line Pigmented. 
5. Barvo s krožnimi gibi vtrite v usnje. Da dosežete ustrezno vezavo barve z 

usnjem je zelo pomembno, da prvo plast barve dobro vtrete v površino. Če 
želite zabarvati samo razpoke in vdolbine na površini usnja, odvečno barvo 
obrišite s površine preden se posuši. 

7. Posušite s fenom ali pustite sušiti 45 minut. 
8. Na usnje nanesite toliko plasti barve Colour Line Pigmented, dokler ne dosežete 

ustrezne pokrivnosti. Barvo nanašajte v tankih plasteh. Pri svetlejših odtenkih 
je potrebno nanesti več plasti barve. Barvo po vsakem nanosu posušite s 
fenom. Če postane površina po nanosu barve robata, jo pred novim nanosom 
obrusite z brusnim papirjem granulacije 400-600. Barvi lahko dodate tudi nekaj 
negovalne kreme Leather Vital ali zaščitne kreme Leather Protection Cream, da 
ustvarite manj opazen prehod novih plasti barve z ostalo površino usnja. 

8a. Na visoko obremenjenih usnjenih površinah, npr. avto sedežih, za boljšo 
vezavo in površinsko utrditev barve, na barvo nanesite ustrezen fiksirni lak 
(Fix W 100, TOP 3, Soft Finish, Fix 181). 

9. Za dosego površinske zaščite in izenačitve leska usnja, po nanosu barve celotno 
površino usnja (barvanega in nebarvanega) premažite s tanko plastjo Leather 
Master / Uniters zaščitne kreme Leather Protection Cream.  

10. Pred ponovno uporabo usnja pustite barvo sušiti in utrjevati 24-48 ur ali vsaj 
preko noči. 

11. Po 1-2 tednih usnje ponovno premažite z Leather Master  /Uniters zaščitno 
kremo Leather Protection Cream. Priporočamo, da bolj izpostavljene dele 
usnja premažete dvakrat. 

To in originalno v setu priloženo navodilo skrbno shranite. 
 



Nasveti za nego površinsko barvanega usnja in ohranjanja 
novega izgleda vašega usnjenega oblazinjenega pohištva 

Namestite kose usnjenega pohištva vsaj 30 cm od virov toplote. Dolgotrajno 

izpostavljanje grelnim telesom ali pihanju toplega zraka lahko usnje izsuši, zaradi 

česar postane trdo, krhko, lomljivo, lahko razpoka in se posledično celo strga. 
Vprašajte prodajalca ali pokličite Corium d.o.o., da vam dobavi ustrezno vlažilno ali 

mehčalno sredstvo. Priporočamo uporabo Leather Master / Uniters Leather Vital-a. 

Ne izpostavljajte usnjenega pohištva neposrednim sončnim žarkom. Vsi materiali, ki 
so izpostavljeni neposredni sončni svetlobi, s časom obledijo. Anilinsko usnje je še 

posebej občutljivo na direktno sončno svetlobo. Usnja nikoli ne postavljajte v izložbo 

ali pod žaromete! Pokličite prodajalca ali Corium d.o.o., da vam dobavi izdelek za 
osvežitev barve. Za površinsko barvano usnje svetujemo uporabo barve Leather 

Master / Uniters Colour Line Pigmented. 

Ne dovolite domačim živalim, da posedajo po sedežni garnituri. S kremplji lahko 
razpraskajo usnje. Njihova slina usnju močno škoduje, enako velja tudi za njihove 

telesne tekočine in maščobe. Priporočamo preventivno zaščito usnja z zaščitno kremo 

Leather Master  /Uniters Leather Protection Cream. 

V bližini in na usnjeni sedežni garnituri nikoli ne uporabljajte kemičnih preparatov in 
barv. Izdelkov kot so lak za nohte, odstranjevalec laka za nohte, aceton, belila, 

varikina, lepila, različna barvila in gospodinjska čistila ne uporabljajte in ne hranite v 

bližini usnja. Če jih že uporabljate v bližini usnjene sedežne garniture, jo pokrijte. 
Izogibajte se uporabi VSEH sredstev in čistil, ki vsebujejo alkohole, topila, olja ali 

maščobe, abrazivne delce, ker lahko poškodujejo površino usnja. 

Prah z vaše sedežne garniture odstranjujte tako kot s kateregakoli drugega kosa 
pohištva. Mehko krpo navlažite s čistilom Leather Master / Uniters Leather Soft 

Cleaner in obrišite vašo sedežno garnituro vsak teden. Za odstranjevanje 

trdovratnejše umazanije ali madežev uporabite močnejša in ustrezna Leather 
Master/Uniters čistila. Pri sesanju uporabljajte nastavek z mehko ščetko. Z usnja je 

možno popolnoma odstraniti prašne delce, kajti prah ne more prodreti v usnje in je zato idealen 

za osebe, občutljive na prah. 

S preventivno zaščito boste ohranili vaše usnje lepše in mu podaljšali življenjsko 
dobo. Priporočamo zaščito tudi novo kupljenega usnja pred prvo uporabo. Za 

površinsko barvano usnje uporabite kremo Leather Master/Uniters Leather 

Conditioning Cream ali Leather Protection Cream, da povečate odpornost usnja 

pred madeži in preprečite nabiranje umazanije. S tem preprečite prodiranje 
umazanije v usnje, ter mu povečate odpornost na obrabo in zmanjšate nevarnost bledenja zaradi 

vpliva svetlobe - UV filter. Posebej skrbno zaščitite bolj izpostavljene dele, kot so nasloni za roke, 

sedežni predeli in hrbtni nasloni. Ne posedajte po usnju z vlažnimi, prepotenimi ali mokrimi 
oblačili. 

Vaše površinsko barvano usnjeno pohištvo v celoti temeljito očistite vsaj vsakih 6 
mesecev z Leather Master / Uniters Leather Soft Cleaner in obnovite 

kondicioniranje z Leather Master / Uniters Leather Conditioning Cream ali Leather 

Protection Cream. Področja intenzivnejše uporabe po potrebi še pogosteje, lahko 

tudi mesečno. Tako boste odstranili umazanijo in preprečili postopno nalaganje, 
vpijanje in prodiranje prahu, telesnih maščob in znoja v usnje. Anilinska usnja so zelo vpojna in 

zahtevajo pogostejše čiščenje, še posebej, če se anilinsko usnje dnevno uporablja. Po čiščenju, 

za obnovo zaščite usnja vedno nanesite Leather Master / Uniters Leather Conditioning Cream 
ali Leather Protection Cream, s tem tudi ohranite elastičnost in prožnost usnja. V primeru 

pojava madežev pisal ali obarvanosti usnja od oblačil ukrepajte takoj, uporabite čistilo Ink Away 

oz. set Light Colored Leather Care Kit. Če je potrebno, pokličite vašega prodajalca ali Corium 
d.o.o., za nasvet in da vam priskrbi ustrezno čistilo. 

Vnos, distribucija, informacije, prodaja in servis: 
Corium d.o.o., Spodnje Gameljne 91, 1211 Ljubljana – Šmartno, T: 01 561 3030, Splet: 

www.corium.si, E: info@corium.si, Proizvajalec: Uniters S.p.A., Italija, EU 
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